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EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/2239
av den 16 november 2017
om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2017/36)
ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 26.2, och
av följande skäl:
(1)

De bestämmelser som gäller för framtagandet av Europeiska centralbankens årsbokslut framgår av Europeiska
centralbankens beslut (EU) 2016/2247 (ECB/2016/35) (1).

(2)

ECB:s ramverk för finansiell rapportering bör förtydligas för att säkerställa att dess redovisning sker i enlighet
med internationellt accepterad god revisionssed.

(3)

Beslut (EU) 2016/2247 (ECB/2016/35) bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar
Beslut (EU) 2016/2247 (ECB/2016/35) ska ändras på följande sätt:
1. I artikel 25 ska följande punkt 3 läggas till:
”3.
Under extremt ovanliga omständigheter, då ECB-rådet anser att efterlevnaden av ett krav enligt detta beslut
skulle resultera i att årsredovisningen inte blir rättvisande, ska ECB avvika från det kravet och förklara orsakerna för
detta i noterna till årsredovisningen”.
2. Bilaga I ska ersättas av bilagan till det här beslutet.
Artikel 2
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 16 november 2017.
På ECB-rådets vägnar
Mario DRAGHI

ECB:s ordförande

(1) Europeiska centralbankens beslut (EU) 2016/2247 av den 3 november 2016 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2016/35)
(EUT L 347, 20.12.2016, s. 1).
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BILAGA

Bilaga I till beslut (EU) 2016/2247 (ECB/2016/35) ska ersättas med följande:

”BILAGA I
UPPSTÄLLNINGSFORM OCH VÄRDERINGSREGLER FÖR BALANSRÄKNINGEN
TILLGÅNGAR

Balansräkningspost

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

1.

Guld och guldfordringar

Fysiskt guld (dvs. tackor, mynt, plåtar, klim Marknadskurs
par) i lager eller ”på ingående”. Icke-fysiskt
guld, t.ex. tillgodohavanden på guldavista
konton (ej fördelade konton) eller i visstidsde
position samt fordringar i guld härrörande
från följande transaktioner: a) upp- eller ned
graderingstransaktioner och b) plats- eller
renhetssvappar i guld där skillnaden mellan
frisläppande och erhållande är mer än en öp
pethållandedag

2.

Fordringar i utländsk
valuta på hemmahörande
utanför euroområdet

Fordringar i utländsk valuta på motparter
hemmahörande utanför euroområdet, inbe
gripet mellan- och överstatliga institutioner
samt centralbanker utanför euroområdet

2.1

Fordringar på
Internationella
valutafonden (IMF)

a) Dragningsrätter
(netto)

inom

reservtranchen a) Dragningsrätter
(netto)

Den nationella kvoten minus tillgodoha
vanden i euro som IMF förfogar över.
IMF:s konto nr 2 (eurokonto för adminis
trativa omkostnader) får inräknas i denna
post eller i posten ”Skulder i euro till
hemmahörande utanför euroområdet”.

b) Särskilda dragningsrätter (SDR)
Innehav
(brutto)

av

särskilda

dragningsrätter

c) Övriga fordringar
Det allmänna lånearrangemanget (GAB),
lån enligt särskilda låneavtal, inlåning hos
fonder som förvaltas av IMF

2.2

Banktillgodohavanden och
värdepapper, externa lån
och andra externa
tillgångar

inom

reservtranchen

Nominellt värde, omräknat till aktuell valu
takurs

b) Särskilda dragningsrätter
Nominellt värde, omräknat till aktuell valu
takurs

c) Övriga fordringar
Nominellt värde, omräknat till aktuell valu
takurs

a) Tillgodohavanden hos banker utanför a) Tillgodohavanden hos banker utanför eu
euroområdet (som inte ingår i tillgångs
roområdet
post 11.3 ”Övriga finansiella till
Nominellt värde, omräknat till aktuell valu
gångar”)
takurs
Löpande räkningar, inlåning med fast löp
tid, dagslån, omvända repor
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Värderingsprincip

b) Investeringar i värdepapper utanför b) i)
euroområdet (som inte ingår i tillgångs
post 11.3 ”Övriga finansiella till
gångar”)
Skuldsedlar och obligationer, växlar, noll
kupongobligationer och penningmark
nadspapper, egetkapitalinstrument som
hålls som en del av valutareserven, alla ut
givna av hemmahörande utanför euroom
rådet

Andra omsättningsbara skuldinstrument än
sådana som innehas till förfallodagen
Marknadskurs och aktuell valutakurs
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

ii) Omsättningsbara skuldinstrument som
klassificeras som ”innehas till förfallodagen”
Anskaffningskostnad med avdrag för
eventuell värdeminskning omräknad till
marknadsvalutakurs
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

iii) Ej omsättningsbara skuldinstrument
Anskaffningskostnad med avdrag för
eventuell värdeminskning omräknad till
marknadsvalutakurs
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

iv) Omsättningsbara egetkapitalinstrument
Marknadskurs och aktuell valutakurs

c) Andra externa lån (inlåning) till hemma c) Externa lån
hörande utanför euroområdet än sådana
Inlåning till nominellt värde, omräknad till
som ingår i tillgångspost 11.3 ”Övriga
aktuell valutakurs
finansiella tillgångar”

d) Övriga externa tillgångar
Sedlar och mynt från länder utanför euro
området

3.

Fordringar i utländsk
valuta på hemmahörande
i euroområdet

d) Övriga externa tillgångar
Nominellt värde, omräknat till aktuell valu
takurs

a) Investeringar i värdepapper inom a) i)
euroområdet (som inte ingår i tillgångs
post 11.3 ”Övriga finansiella till
gångar”)
Skuldsedlar och obligationer, växlar, noll
kupongobligationer och penningmark
nadspapper, egetkapitalinstrument som
hålls som en del av valutareserven, alla ut
givna av hemmahörande i euroområdet

Andra omsättningsbara skuldinstrument än
sådana som innehas till förfallodagen
Marknadskurs och aktuell valutakurs
Eventuella över- eller underkurser skrivs
av

ii) Omsättningsbara skuldinstrument som
klassificeras som ”innehas till förfallodagen”
Anskaffningskostnad med avdrag för
eventuell värdeminskning omräknad till
marknadsvalutakurs
Eventuella över- eller underkurser skrivs
av
iii) Ej omsättningsbara skuldinstrument
Anskaffningskostnad med avdrag för
eventuell värdeminskning omräknad till
marknadsvalutakurs
Eventuella över- eller underkurser skrivs
av
iv) Omsättningsbara egetkapitalinstrument
Marknadskurs och aktuell valutakurs
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Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

b) Övriga fordringar på hemmahörande b) Övriga fordringar
i euroområdet (som inte ingår i tillgångs
Inlåning till övrig utlåning till nominellt
post 11.3 ”Övriga finansiella till
värde, omräknade till aktuell valutakurs
gångar”)
Lån, inlåning, omvända repor och diverse
utlåning
4.

Fordringar i euro på
hemmahörande utanför
euroområdet

4.1

Banktillgodohavanden,
värdepapper och lån

a) Tillgodohavanden hos banker utanför a) Tillgodohavanden hos banker utanför eu
euroområdet (som inte ingår i tillgångs
roområdet
post 11.3 ”Övriga finansiella till
Nominellt värde
gångar”)
Löpande räkningar, inlåning med fast löp
tid, dagslån, omvända repor med anknyt
ning till hanteringen av värdepapper note
rade i euro
b) Investeringar i värdepapper utanför b) i)
euroområdet (som inte ingår i tillgångs
post 11.3 ”Övriga finansiella till
gångar”)
Egetkapitalinstrument, skuldsedlar och
obligationer, växlar, nollkupongobligatio
ner och penningmarknadspapper, utgivna
av hemmahörande utanför euroområdet

Andra omsättningsbara skuldinstrument än
sådana som innehas till förfallodagen
Marknadskurs
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

ii) Omsättningsbara skuldinstrument som
klassificeras som ”innehas till förfallodagen”
Anskaffningskostnad med avdrag för
eventuell värdeminskning
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

iii) Ej omsättningsbara skuldinstrument
Anskaffningskostnad med avdrag för
eventuell värdeminskning
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

iv) Omsättningsbara egetkapitalinstrument
Marknadskurs
c) Andra lån till hemmahörande utanför c) Lån utanför euroområdet
euroområdet än sådana som ingår i till
Inlåning till nominellt värde
gångspost 11.3 ”Övriga finansiella till
gångar”
d) Värdepapper emitterade av enheter utan d) i)
för euroområdet (som inte ingår i till
gångspost 11.3 ”Övriga finansiella
tillgångar”) och tillgångspost 7.1 ”Vär
depapper som innehas i penningpolitiska
syften”
ii)
Värdepapper utgivna av över- eller mel
lanstatliga organisationer, som t.ex. EIB,
oberoende av deras geografiska belägen
het, som inte köpts i penningpolitiska
syften.

Andra omsättningsbara skuldinstrument än
sådana som innehas till förfallodagen
Marknadskurs
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

Omsättningsbara skuldinstrument som
klassificeras som ”innehas till förfallodagen”
Anskaffningskostnad med avdrag för
eventuell värdeminskning
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

iii) Ej omsättningsbara skuldinstrument
Anskaffningskostnad med avdrag för
eventuell värdeminskning
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser
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4.2

Fordringar som
uppkommit inom ramen
för kreditfaciliteten inom
växelkursmekanism en
ERM II

Utlåning enligt villkoren för ERM II

Nominellt värde

5.

Utlåning i euro till
kreditinstitut
i euroområdet relaterad till
penningpolitiska
transaktioner

Posterna 5.1–5.5: transaktioner avseende de
olika penningpolitiska instrument som be
skrivs i Europeiska centralbankens riktlinje
(EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)

5.1

Huvudsakliga
refinansieringstransaktion
er

Regelbundna likviditetsskapande reverserade Nominellt värde eller repokostnad
transaktioner som genomförs veckovis, oftast
med en veckas löptid

5.2

Långfristiga refinansierings Regelbundna likviditetsskapande reverserade Nominellt värde eller repokostnad
transaktioner
transaktioner som normalt genomförs må
nadsvis, med en löptid som överstiger de hu
vudsakliga refinansieringstransaktionerna

5.3

Finjusterande reverserade
transaktioner

Reverserade transaktioner som genomförs Nominellt värde eller repokostnad
vid behov i finjusteringssyfte

5.4

Strukturella reverserade
transaktioner

Reverserade transaktioner som justerar Euro Nominellt värde eller repokostnad
systemets strukturella ställning gentemot den
finansiella sektorn

5.5

Utlåningsfacilitet

Facilitet för likviditet över natten till i förväg Nominellt värde eller repokostnad
fastställd ränta mot godtagbara tillgångar
som säkerhet (stående facilitet)

5.6

Fordringar avseende
marginalsäkerheter

Tilläggskredit till kreditinstitut härrörande Nominellt värde eller anskaffningskostnad
från värdeökningar för underliggande till
gångar avseende annan kredit till dessa kre
ditinstitut

6.

Övriga fordringar i euro
på kreditinstitut
i euroområdet

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, Nominellt värde eller anskaffningskostnad
dagslån, omvända repor med anknytning till
förvaltningen av värdepappersportföljer i till
gångspost 7 ”Värdepapper i euro utgivna av
hemmahörande i euroområdet” (inbegripet
transaktioner till följd av omvandling av eu
roområdets tidigare valutareserver) samt öv
riga fordringar. Korrespondentkonton hos
icke inhemska kreditinstitut i euroområdet.
Övriga fordringar och transaktioner som inte
hör samman med penningpolitiska transak
tioner i Eurosystemet.
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Värderingsprincip

Värdepapper som innehas i penningpolitiska a) Omsättningsbara skuldinstrument
syften (inklusive värdepapper som köpts
Redovisas beroende på penningpolitiska
i penningpolitiska syften emitterade av överöverväganden:
eller mellanstatliga organisationer, eller mul
i) Marknadskurs
tilaterala utvecklingsbanker, oberoende av de
ras geografiska belägenhet). ECB-skuldcertifi
Eventuella över- eller underkurser
kat inköpta i finjusteringssyfte.
skrivs av
ii) Anskaffningskostnad med avdrag för even
tuell värdeminskning (kostnad när värde
minskningen täcks genom en avsättning
inom ramen för skuldpost 13 b ”Avsätt
ningar”)
Eventuella
skrivs av

över-

eller

underkurser

b) Ej omsättningsbara skuldinstrument
Anskaffningskostnad med avdrag för even
tuell värdeminskning
Eventuella över- eller underkurser skrivs av
7.2

Andra värdepapper

Andra värdepapper än sådana som ingår i till a) Andra omsättningsbara skuldinstrument
än sådana som innehas till förfallodagen
gångsposterna 7.1 ”Värdepapper som inne
has i penningpolitiska syften” och 11.3 ”Öv
Marknadskurs
riga finansiella tillgångar”; skuldsedlar och
Eventuella över- eller underkurser skrivs av
obligationer, växlar, nollkupongobligationer,
penningmarknadspapper som innehas i fast b) Omsättningsbara skuldinstrument som
räkning, inbegripet statspapper från tiden
klassificeras som ”innehas till förfalloda
före Ekonomiska och monetära unionen
gen”
(EMU), denominerade i euro. Egetkapitalin
Anskaffningskostnad med avdrag för even
strument
tuell värdeminskning
Eventuella över- eller underkurser skrivs av
c) Ej omsättningsbara skuldinstrument
Anskaffningskostnad med avdrag för even
tuell värdeminskning
Eventuella över- eller underkurser skrivs av
d) Omsättningsbara egetkapitalinstrument
Marknadskurs
Fordringar på den offentliga sektorn härrö In- och utlåning till nominellt värde, ej om
rande från tiden före EMU (ej omsättnings sättningsbara värdepapper till anskaffnings
bara värdepapper, lån)
kostnaden

8.

Fordringar i euro på den
offentliga sektorn

9.

Fordringar inom
Eurosystemet

9.1

Fordringar relaterade till
utfärdande av ECBskuldcertifikat

Fordringar inom Eurosystemet gentemot de Anskaffningskostnad
nationella centralbankerna, med anknytning
till emission av ECB-skuldcertifikat

9.2

Fordringar relaterade till
tilldelningen av eurosedlar
inom Eurosystemet

Fordringar relaterade till ECB:s utgivning av Nominellt värde
sedlar i enlighet med beslut Europeiska cent
ralbankens beslut ECB/2010/29 (2)
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Nettopositionen för följande delposter:
a) Nettofordringar härrörande från TAR a) Nominellt värde
GET2-konton och de nationella central
bankernas korrespondentkonton, dvs. net
tot av fordringar och skulder. Se även
skuldpost 10.2 ”Övriga skulder inom Eu
rosystemet (netto)”
b) Andra fordringar i euro inom Eurosyste b) Nominellt värde
met som kan uppkomma, inbegripet den
interimistiska fördelningen på de natio
nella centralbankerna av ECB:s inkomster

Saldon på avvecklingskonton (fordringar), in Nominellt värde
begripet ej inlösta checkar

10.

Poster under avveckling

11.

Övriga tillgångar

11.1

Euroområdets mynt

11.2

Materiella och immateriella Mark och byggnader, möbler och inventarier Anskaffningskostnad minus avskrivning
anläggningstillgångar
inbegripet datorutrustning, datorprogram Avskrivning är den systematiska fördelningen
vara
av en tillgångs avskrivningsbara belopp över
dess livslängd. Livslängden är den period un
der vilken en anläggningstillgång förväntas
vara till nytta för enheten. Livslängden för en
skilda materiella anläggningstillgångar får revi
deras om förväntningarna förändras jämfört
med tidigare bedömningar. Större tillgångar
kan bestå av olika komponenter som har olika
lång livslängd. Livslängden för dessa olika
komponenter bör bedömas individuellt.

Euromynt

Nominellt värde

Kostnaden för immateriella tillgångar inklude
rar priset för förvärvet av den immateriella
tillgången. Övriga direkta eller indirekta kost
nader ska kostnadsföras.
Kapitalisering av utgifter: beloppbaserat (under
10 000 euro exkl. moms: ingen kapitalisering)

11.3

Övriga finansiella
tillgångar

— Andelar och investeringar i dotterbolag, a) Omsättningsbara egetkapitalinstrument
aktier som innehas av strategiska orsaker
Marknadskurs
eller policyskäl
b) Andelar och illikvida aktier samt egetka
— Värdepapper inklusive aktier, andra finan
pitalinstrument som innehas som perma
siella instrument, saldon inklusive inlå
nenta investeringar
ning med fast löptid samt avistakonton
Anskaffningskostnad
med avdrag för even
som innehas som en öronmärkt portfölj
tuell värdeminskning
— Omvända repor med kreditinstitut i sam
band med förvaltningen av värdepappers c) Investeringar i dotterbolag eller betydande
intressen
portföljer i denna post
Substansvärde
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d) Andra omsättningsbara skuldinstrument
än sådana som innehas till förfallodagen
Marknadskurs
Överkurser och underkurser avskrivs
e) Omsättningsbara skuldinstrument som
klassificeras som ”innehas till förfalloda
gen” eller som innehas som permanent in
vestering
Anskaffningskostnad med avdrag för even
tuell värdeminskning
Eventuella över- eller underkurser skrivs av
f) Ej omsättningsbara skuldinstrument
Anskaffningskostnad med avdrag för even
tuell värdeminskning
g) Banktillgodohavanden och lån
Nominellt värde, omräknat till aktuell valu
takurs om tillgodohavandena är i utländsk
valuta

11.4

Omvärderingseffekter för
instrument utanför
balansräkningen

Omvärderingsresultat för valutaterminer, Nettopositionen mellan termin och avista till
valutasvappar, räntesvappar (om inte den marknadsvalutakursen
dagliga
marginalsäkerheten
tillämpas),
FRA-kontrakt, värdepappersterminer, valuta
transaktioner avista från och med affärsdagen
till likviddagen

11.5

Upplupna intäkter och
förutbetalda kostnader

Inkomster som förfaller till betalning i framti Nominellt värde, utländsk valuta omräknad till
den men som avser rapporteringsperioden. marknadskursen
Förutbetalda kostnader och upplupen ränta
(dvs. upplupen ränta inköpt med ett värde
papper)

11.6

Diverse

a) Förskott, lån, andra mindre poster. Lån på a)
förtroendebasis
b)
b) Investeringar med anknytning till kunders c)
guldinlåning
d)
c) Nettopensionstillgångar

Nominellt värde eller anskaffningskostnad
Marknadskurs
Enligt artikel 25.2
Nominellt värde/restvärde (före/efter avräk
ning av förluster)

d) Utestående fordringar som är resultatet av e) Kostnad (omräknad till aktuell valutakurs
att någon av Eurosystemets motparter
vid tidpunkten för förvärvet om den finan
inte fullgör sina skyldigheter inom ramen
siella tillgången är denominerad i utländsk
för Eurosystemets kreditoperationer
valuta)
e) Tillgångar eller fordringar (gentemot
tredje part), som övertas och/eller förvär
vas i samband med att säkerheter realise
ras som ställts av en av Eurosystemets
motparter som inte fullgör sina skyldighe
ter
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Nominellt värde

(1) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk
(ECB/2014/60) (EUT L 91, 2.4.2015, s. 3).
(2) Europeiska centralbankens beslut ECB/2010/29 av den 13 december 2010 om utgivande av eurosedlar (EUT L 35, 9.2.2011, s. 26).

SKULDER

Balansräkningspost

Beskrivning av balansposten

Värderingsprincip

1.

Utelöpande sedlar

Eurosedlar som utgivits av ECB i enlighet Nominellt värde
med beslut ECB/2010/29

2.

Skulder i euro till
kreditinstitut
i euroområdet relaterade
till penningpolitiska
transaktioner

Posterna 2.1, 2.2, 2.3 och 2.5: Inlåning
i euro såsom beskrivs i riktlinje (EU)
2015/510 (ECB/2014/60)

2.1

Löpande räkningar
(inklusive kassakrav)

Eurokonton som tillhör kreditinstitut som är Nominellt värde
upptagna på listan över finansinstitut med
kassakrav (minimireservkrav) enligt stadgan
för Europeiska centralbankssystemet och Eu
ropeiska
centralbanken
(ECBS-stadgan).
I denna post ingår huvudsakligen konton
som används för minimireserver

2.2

Inlåningsfacilitet

Inlåning över natten till förutbestämd ränta Nominellt värde
(stående facilitet)

2.3

Inlåning med fast löptid

Inlåning för att absorbera likviditet med an Nominellt värde
knytning till finjusterande transaktioner

2.4

Finjusterande reverserade
transaktioner

Penningpolitiskt betingade transaktioner för Nominellt värde eller repokostnad
att absorbera likviditet

2.5

Inlåning relaterad till
marginalsäkerheter

Inlåning från kreditinstitut på grund av vär Nominellt värde
deminskningar för underliggande tillgångar
avseende krediter till dessa kreditinstitut

3.

Övriga skulder i euro till
kreditinstitut
i euroområdet

Repotransaktioner med anknytning till samti Nominellt värde eller repokostnad
diga omvända repor för förvaltning av värde
pappersportföljer inom tillgångspost 7 ”Vär
depapper i euro utgivna av hemmahörande
i euroområdet”. Övriga transaktioner utan
samband med Eurosystemets penningpoli
tiska transaktioner. Inga löpande räkningar
för kreditinstitut. Nominellt värde eller repo
kostnad
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4.

Emitterade ECBskuldcertifikat

Skuldcertifikat såsom beskrivs i riktlinje (EU) Anskaffningskostnad
2015/510 (ECB/2014/60). Diskonteringspap Underkurser avskrivs
per emitterade för att absorbera likviditet.

5.

Skulder i euro till övriga
hemmahörande
i euroområdet

5.1

Offentlig sektor

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, Nominellt värde
avistainlåning

5.2

Övriga skulder

Löpande räkningar tillhöriga personal, före Nominellt värde
tag och kunder, inbegripet finansinstitut upp
tagna på listan över institut med undantag
från kassakrav (se skuldpost 2.1); inlåning
med fast löptid, avistainlåning

6.

Skulder i euro till
hemmahörande utanför
euroområdet

Löpande räkningar, inlåning med fast löptid, Nominellt värde eller repokostnad
avistainlåning, inbegripet konton för betal
ningar och konton för reservförvaltning: till
höriga andra banker, centralbanker, mellanoch överstatliga organisationer inbegripet Eu
ropeiska kommissionen; andra insättares lö
pande räkningar. Repotransaktioner med an
knytning till samtidiga omvända repor för
förvaltning av värdepapper noterade i euro.
Saldon på TARGET2-konton hos centralban
ker i medlemsstater som ännu inte har infört
euron

7.

Skulder i utländsk valuta
till hemmahörande
i euroområdet

Löpande räkningar. Skulder inom ramen för Nominellt värde, omräknat till marknadsvalu
repor; oftast investeringstransaktioner med takursen vid årets slut
användning av tillgångar i utländsk valuta el
ler guld

8.

Skulder i utländsk valuta
till hemmahörande utanför
euroområdet

8.1

Inlåning, saldon och övriga
skulder

Löpande räkningar. Skulder inom ramen för Nominellt värde, omräknat till marknadsvalu
repor; oftast investeringstransaktioner med takursen vid årets slut
användning av tillgångar i utländsk valuta el
ler guld

8.2

Skulder som uppkommit
inom ramen för
kreditfaciliteten inom
ERM II

Lån enligt villkoren för ERM II

9.

Motpost till särskilda
dragningsrätter som
tilldelats av IMF

Post uttryckt i SDR, som visar vilka SDR-be Nominellt värde, omräknat till marknadsvalu
lopp som ursprungligen tilldelades de en takursen vid årets slut
skilda länderna/nationella centralbankerna

Nominellt värde, omräknat till marknadsvalu
takursen vid årets slut
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10.

Skulder inom
Eurosystemet

10.1

Skulder motsvarande
överföring av
valutareserver

ECB-balanspost (uttryckt i euro)

10.2

Övriga skulder inom
Eurosystemet (netto)

Nettopositionen för följande delposter:

6.12.2017
Värderingsprincip

Nominellt värde

a) Nettoskulder härrörande från TARGET2- a) Nominellt värde
konton och de nationella centralbankernas
korrespondentkonton, dvs. nettot av for
dringar och skulder. Se även tillgångspost
9.3 ”Övriga fordringar inom Eurosystemet
(netto)”
b) Andra skulder i euro inom Eurosystemet b) Nominellt värde
som kan uppkomma, inbegripet den inte
rimistiska fördelningen på de nationella
centralbankerna av ECB:s inkomster

Saldon på avvecklingskonton (skulder), inbe Nominellt värde
gripet ej avvecklade girobetalningar

11.

Poster under avveckling

12.

Övriga skulder

12.1

Omvärderingseffekter för
instrument utanför
balansräkningen

Omvärderingsresultat för valutaterminer, Nettopositionen mellan termin och avista till
valutasvappar, räntesvappar (om inte den marknadsvalutakursen
dagliga
marginalsäkerheten
tillämpas),
FRA-kontrakt, värdepappersterminer, valuta
transaktioner avista från och med affärsdagen
till likviddagen

12.2

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Utgifter som förfaller till betalning i framtiden Nominellt värde, utländsk valuta omräknad till
men som avser rapporteringsperioden. In marknadskursen
komster som erhållits under rapporteringspe
rioden men som avser en framtida period

12.3

Diverse

a) Skattekonton (bevakningskonton). Kredit- a) Nominellt värde eller (repo-) anskaffnings
eller garantitäckningskonton (utländsk va
kostnaden
luta). Repotransaktioner med kreditinstitut
med anknytning till samtidiga omvända
repor för förvaltning av värdepappersport
följer i tillgångspost 11.3 ”Övriga finansi
ella tillgångar”. Annan tvångsinlåning än
kassakravsinlåning. Andra mindre poster.
Skulder på förtroendebasis.
b) Kunders guldinlåning

b) Marknadskurs

c) Nettopensionsskulder

c) Enligt artikel 25.2
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a) För valutakurs-, ränte- och kreditrisker, a) Anskaffningskostnad/nominellt värde
förändringar i guldpriset och annat, t.ex.
förväntade framtida utgifter och inbetal
ningar enligt artikel 48.2 i ECBS-stadgan
avseende centralbanker i medlemsstater
vars undantag upphävts.

b) För motparts- eller kreditrisken i penning b) Nominellt värde (baserat på ECB-rådets vär
politiska operationer
dering vid årets slut)

14.

Värderegleringskonton

a) Värderegleringskonton avseende prisrörel a) Omvärderingsskillnaden mellan genom
ser för guld, för alla typer av värdepapper
snittskostnaden och marknadsvärdet; ut
ländsk valuta omräknad till marknadskur
i euro, för alla typer av värdepapper i ut
ländsk valuta, för optioner, marknadsvär
sen
deringsskillnader avseende ränteriskderi
vat;
värderegleringskonton
avseende
valutakursrörelser för alla nettovalutaposi
tioner, inbegripet valutasvappar, valutater
miner och SDR.

Särskilda värderegleringskonton som här
rör från inbetalningar enligt artikel 48.2
i ECBS-stadgan avseende centralbanker
i medlemsstater vars undantag upphävts.
Se artikel 14.2.

b) Omvärderingar av en förmånsbestämd b) Enligt artikel 25.2
nettoskuld (nettotillgång) avseende ersätt
ningar efter avslutad anställning utgörs av
nettopositionen av följande delposter:

i)

Aktuariella vinster och förluster i nu
värdet av den fastställda förmånen.

ii) Avkastning på förvaltningstillgångar,
exklusive belopp som ingår i räntenet
tot på den förmånsbestämda netto
skulden (nettotillgången).

iii) Varje förändring i effekten av tillgång
staket, exklusive belopp som ingår
i räntenettot på den förmånsbestämda
nettoskulden (nettotillgången).
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15.

Kapital och reserver

15.1

Kapital

Inbetalt kapital

15.2

Reserver

I lag föreskrivna reserver i enlighet med arti Nominellt värde
kel 33 i ECBS-stadgan och inbetalningar en
ligt artikel 48.2 i ECBS-stadgan avseende cen
tralbanker i medlemsstater vars undantag
upphävts

16.

Årets vinst

Nominellt värde

Nominellt värde”

